TASKI® swingo® 150
Voorbereiding
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Verwijder de tank van de
machine door aan de hendel
te trekken. Verwijder de
doseerbeker door deze
linksom te draaien.

	
  

Houd de machine aan het
handvat vast. Zet de machine
in de werkstand door het rode
voetpedaal in te drukken.
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Plaats de filterdelen pas terug
als deze volledig opgedroogd
zijn!
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Druk de knop in en draai de
borstelhouder tegen de klok in
en neem deze uit om de borstel
te kunnen reinigen.
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Reinig het borstelhuis met een
vochtige doek.

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de
handleiding volledig gelezen en begrepen heeft.
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Plaats de tank terug in de
machine zodat deze vast klikt.
Vergrendel de tank door de
hendel terug te duwen.

	
  

Controleer lengte van de
borstelharen. Plaats de
cilindrische borstel terug en
draai met de klok mee totdat
deze vastklikt.

Schakel de watertoevoer
uit. Laat de zuigmotor dan
nog gedurende 10 seconden
draaien. Schakel dan ook de
zuigmotor uit.

	
  

14

	
  

19

	
  

	
  

Leg de machine op de
linkerzijde om de zuigstrips
te verwijderen. Spoel deze
strips onder de kraan met
lauwwarm water af.
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Spoel het completer filterhuis
onder lauw warm water
volledig uit.

Ontgrendel het doorzichtige
deksel van de filter en
verwijder het filter. Spoel het
filter onder stromend water
uit en knijp deze uit.
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Onderhoud
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Steek de stekker in het
stopcontact en schakel de
hoofdschakelaar in. Het
lampje licht op en de machine
staat aan.

Bij een juiste afstelling van
de borsteldruk gaat het rode
lampje aan en uit en kan
reiniging volgens de pijlen
plaatsvinden.

Verwijder de kap van het
borstelhuis. Schuif de 2
knoppen uit. Draai de gele
houders een kwartslag zodat
deze ontgrendelen.
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Leeg de schoon- en
vuilwatertank. Reinig de tank
van binnen met een zachte
spons en lauw warm water.

Plaats het filterhuis in de tank en
let erop dat de voorste lip goed
geplaatst is.
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Gebruik

Schakel eerst de knop voor
de zuigmotor in (geen lampje)
en daarna de knop voor de
watertoevoer (lampje gaat
branden).

Verwijder de tank van de
Ontgrendel het filterhuis van
de watertank en verwijder
het filter.

Schakel de machine uit.
Vergrendel de machine in de
verticale parkeerstand. Haal
de stekker uit het stopcontact!
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Doseer het reinigingsmiddel
in de doseerbeker en giet
deze leeg in de tank. Zorg
ervoor dat de doseerbeker
correct teruggeplaatst wordt.

Pas de borsteldruk aan door
de knop langzaam tegen de
klok in te draaien totdat het
rode lampje dooft.
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Vul de schoonwatertank met
water tot aan de markering.
De sticker met de markering
vindt u zijkant van de
schoonwatertank.
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Controleer de conditie van de
zuigstrips bij het terugplaatsen.
Let bij vervanging op de juiste
plaatsing voor- en achter.
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Neem de transparante
afdekking weg. Controleer
de zuigopening op
verstoppingen. Plaats deksel
terug en vergrendel deze.

	
  

Reinig de machine met een
vochtige doek. Indien de
machine niet wordt gebruikt
Zet deze dan weg met een
geopende watertank.

www.sealedair.com
www.TASKI.nl

